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EĞİTİME OLAN TUTKUMUZLA 32. YIL...

Kurulduğumuz 1987 yılından bu yana, eğitime olan tutkumuzu her geçen gün daha da kuvvetlendirerek dünyanın her yerinde rahatlıkla
yaşayabilecek, ulusal değerlerine bağlı, geleceğin güvenilir liderlerini yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 9. sınıfa başlayan ve
Cumhuriyetimizin 100. yılında üniversiteye uğurlayacağımız 2023 mezunlarımızı karşılamanın heyecanını yaşarken, bu yıl Özel Ege
bünyesine kattığımız okul öncesi 36-48 ay 4 yaş sınıfımıza da “merhaba” dedik. Değerli Özel Egeliler, 2019-2020 öğretim yılında da başarı
geleneğimizi sürdüreceğimiz, keyifli yıl dileriz.

Bilen Kazanır!
Eylül-Ekim sayısındaki ödüllü
sorumuz matematik alanından.
Soruyu bilen ödüle sahip olur.

Eylül-Ekim ayı sayımızı, Aşık Veysel’e
armağan ediyoruz. Keyifle Okumanız
Dileğiyle.

> 5. Sayfada

> 8. Sayfada

Eylül-Ekim sayımızda, ayın etkinlikleri
köşesinde birçok tiyatro ve konseri
bulabilirsiniz.

Gazetecilik Kulübümüz
Açıldı!

> 10. Sayfada

> 11. Sayfada
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HİROŞİMA'YA ATOM BOMBASI ATILMASININ 74. YILI
Dünyada ilk atom bombasının atıldığı Japonya'nın Hiroşima şehrinde kurbanlar saldırının 74. yıl dönümünde
düzenlenen törenle anıldı. 2. Dünya Savaşı'nın son perdesinde tarihin akışını değiştiren dünyanın ilk atom
bombası saldırısının 74. yıl dönümünde, saldırıda hayatını kaybedenler Japonya'nın Hiroşima şehrindeki Barış
Anıtı Parkı'nda anıldı. Bugün yerel saat ile 08.00'de başlayan törene, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Hiroşima
Belediye Başkanı Kazumi Matsui, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 92 ülkeden temsilciler ve
saldırıda hayatını kaybeden kurbanların yakınları dâhil binlerce kişi katıldı. ABD'nin Hiroşima'da kullandığı
"Little Boy" adlı atom bombasının atıldığı saat olan 08.15'te sessizliğe bürünen katılımcılar, saygı duruşu ile
kurbanları andı. Törende, atom bombası saldırısı ve sonrasında hayatını kaybeden 319 bin 186 kişinin adlarının
yer aldığı bir liste Barış Anıtı'na asıldı.

DÜNYACA ÜNLÜ MÜZEDE KORKUNÇ OLAY: 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU 10. KATTAN ATTI
İngiltere’deki ünlü Tate Modern Müzesi'nde 17 yaşındaki genç, 10’uncu kattan 6 yaşındaki çocuğu attı. Hastaneye kaldırılan
çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken; genç, polis tarafından gözaltına alındı. Yerel medyaya şüpheli
hakkında konuşan görgü tanığı Nancy Barnfield, “Her yerde bizi takip etti. Çocuklarıma o adamdan uzak durmalarını
söyledim. Çok garip davranıyordu. Ellerini sürekli arkasından tuttu, sadece insanları izliyordu. Bir an gözden
kaybolduğunda, bir kadın, “Oğlum, oğlum!” diye bağırıyordu ve insanlar adamı tutuyordu” dedi.

AMERİKAN YERLİLERİNİN
ATALARININ 40 BİN YIL ÖNCE
ÇİN’DE YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI:
Çin’in başkenti Pekin’deki Tianyuan
Mağara’sında bulunan bir kemiğin DNA
yapısını inceleyen Max Planck Evrimsel
Antropoloji Enstitüsü, genetik analizler
sonucunda Amerikan yerlilerinin
kökeninin Pekin’de 40 bin yıl önce
yaşayan insan topluluklarına dayandığını
tespit etti. Enstitü raporunda, Pekin’de
yaşayan ilk modern insanların genetik
yapı bakımından Avrupalılardan
farklılaşmış olduğu kaydedildi.
Enstitü, Pekin yakınlarındaki Tianyuan
Mağarası’nda 2003’te ulaştığı 40 bin yıllık
insan fosilinden alınan DNA örnekleri
üzerinde anatomik ve moleküler
incelemeler yürütüyordu.

MISIR'DA ROMA DÖNEMİNE AİT
ANTİK KENT KALINTILARI BULUNDU
Mısır Tarihi Eserler Kurumu Başkanı
Eymen Aşmavi yaptığı yazılı
açıklamada, Mısır ve Polonyalı
arkeologların İskenderiye şehrinde
yaptıkları ortak çalışmalar sonucunda,
Roma dönemine ait antik kentin
kalıntılarına rastlandığını belirtti.
Aşmavi, milattan sonra 4. ve 6. asırlara
ait olduğu belirlenen kentte, küçük bir
tiyatro, imparatorluk hamamı ve bir
üniversiteye ait olduğu düşünülen 22
dersliğin kalıntılarının bulunduğunu
kaydetti. Romalılar, MÖ 30- MS 641
yılları arasında Mısır’da hüküm sürdü.
Tarihçiler o dönemki Mısır’ı, "Roma ve
Bizans Mısır'ı" olarak isimlendiriyor.

CHARLIE CHAPLIN’İN FİLMİ
ORKESTRA İLE ŞENLENDİ

İSVEÇ'İN ESKİLSTUNA KENTİNDE
SOKAKTA DİLENMEK ARTIK PARALI

İsveç'in Eskilstuna kenti, dilencilere
250 İsveç kronu (yaklaşık 140 TL)
karşılığında dilenme izni vermeye
başladı. 3 aylık izin için başvurular
internet üzerinden ya da
karakollarda bizzat yapılıyor.
Eskilstuna, ülkede bu uygulamayı
yapan ilk kent. Dilenme izni
olmadan sokaklara para
toplayanların 4000 İsveç kronu
(yaklaşık 2300 lira) cezaya
çarptırılacağı belirtiliyor.
İngiltere'de yayımlanan The
Guardian gazetesine göre, Jimmy
Jansson adlı Sosyal Demokrat
belediye meclisi üyesi, yaklaşık bir
yıllık gecikmenin ardından 1
Ağustos'ta yürürlüğe giren
uygulamanın amacının dilenmeyi
bürokratik hale getirip
zorlaştırmak olduğunu söyledi.

Sinemanın unutulmaz ismi
Charlie Chaplin’in Yumurcak
(The Kid) filmi, Türkiye’de ilk kez
açık havada orkestra müziği
eşliğinde gösterildi. Kadıköy’ün
ilk uluslararası festivali
“KADFEST” tarafından
düzenlenen etkinliğe
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kadıköy Belediyesi, Kadıköy’ün
ilk uluslararası festivali,
"KADFEST Uluslararası Kadıköy
Festivali'ni hayata geçirdi. Film,
Sahaf, Çizgi ve Caz
festivallerinin ilk kez bir araya
geldiği festival 22 Temmuz’da
"Yıldızlar Altında Sinema" ile
Kalamış Park’ında başladı.

TEMMUZ 2019 KAYITLARA GEÇEN EN SICAK AY OLDU
Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliği gözlemleme kurumunca, Temmuz 2019'un kayıtlara geçen en sıcak ay olduğu bildirildi. Copernicus İklim Değişikliği
Servisi, küresel sıcaklık ölçümlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, küresel sıcaklıkların bu yıl temmuz ayında ortalamanın oldukça üzerinde gerçekleştiği
belirtildi. Küresel ortalamada yılın en sıcak ayının temmuz olduğu ifade edilen açıklamada, Temmuz 2019'un ise kayıtlara geçen en sıcak ay olduğu bildirildi. Bu
yıl temmuz ayında sıcaklığın, önceki ölçümlerde en sıcak ay olarak tespit edilen 2016 Temmuz'unun 0,04 derece üzerinde olduğu kaydedildi. Temmuz 2019'da
ölçülen sıcaklıkların sanayi devrimi öncesine kıyasla 1,2 derece yüksek olduğuna işaret edildi.
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NEURALINK: ELON MUSK'IN İNSAN BEYNİNİ
BİLGİSAYARA BAĞLAMAYA ÇALIŞAN YENİ ŞİRKETİ
Tesla Motors ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Güney
Afrikalı iş insanı Elon Musk, NeuraLink adlı yeni bir
şirket kurduğunu ve insan beynini bilgisayar
arayüzlerine bağlayacak teknolojiler üzerinde
çalıştıklarını açıkladı. Musk, ABD'de insanlar üzerinde
deneylere başlayabilmek için düzenleyici kuruluşlara
BEYİN GÜCÜYLE BİLGİSAYAR OYUNU başvuruda bulunduğunu söylüyor. Musk, maymunlar
üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda bilgisayarların
OYNAMAYI MÜMKÜN KILAN SİSTEM
beyin gücüyle kontrol edilmesini başardıklarını belirtti.
İsviçre'nin Zürih kentindeki ETH Üniversitesi'nde
NeuraLink, özellikle felçli hastalar için teknolojik
geliştirilen bir sistemle motor becerileri hasar
çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Musk ise nihai amacın
görmüş insanların zihin gücüyle bilgisayar oyunu
"insanüstü bilinç" olduğunu vurguluyor. Musk'ın
oynamaları sağlanıyor. Amaç gelecekte hastaların
zihin gücüyle tekerlekli sandalyeyi kontrol etmesini şirketinin geliştirdiği cihaz, üzerinde 3 binden fazla
sağlamak. Üniversite'nin programına gönüllü olarak elektrot barındırıyor. Saç telinden daha ince olan
katılan felçli hasta Smauel Kunz, bu sistemi
sicimlere bağlı olan elektrotlar, 1.000 nöronun
kullanarak Brain Driver / Beyin Sürücüsü aldı oyunu
aktivitesini izleyebiliyor. Şirket, geliştirdikleri cihazın
oynamayı başardı. Nörolog Dr Rea Lehner, sistemin
elektrotlar aracılığıyla beyin ve bilgisayar arayüzünü beynin belli bir bölgesini takibe alabildiğini vurguluyor.
buluşturan sistemin henüz pilot kullanım
aşamasında olduğunu söyledi. Lehner, asıl hedefin
felçli hastaların beyin gücüyle tekerlekli
sandalyelerini kontrol etmelerini sağlamak
olduğunu vurguladı. Sistemin geliştirilebileceğini
belirten ETH Üniversitesi'nen Prof. Nicole Wenderoth
ise "Kafatası çok iyi bir yalıtkan. Aynı zamanda beyni
koruyor. Bu iyi bir şey ama bizim kas hareketlerinden
gelen sinyallerle beyin sinyallerini ayırt etmemizi de
engelliyor. Bilim ilerde bunu çözecektir" dedi.
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FACEBOOK 5 MİLYAR DOLAR CEZA ÖDEYECEK

DÜNYA’NIN BİR YILLIK DOĞAL KAYNAĞI
ŞİMDİDEN TÜKENDİ
Bu yılki Dünya Hedefi Aşma Günü, 29 Temmuz
olarak işaretlendi; bu tarih, gezegenimizin bir
yıl içerisinde yenileyebileceği kaynak miktarını
harcadığımız günü simgeliyor. Bu ekolojik
bütçeyi her yıl daha erken tüketiyoruz ve
mevcut kaynak kullanma oranımıza göre,
Dünya’nın ekosistemine olan talebimizi
karşılamak için 1.75 tane gezegen gerekiyor. Bu
hesaplamalar; su, arazi, balık ve orman miktarı
gibi kaynakların yanısıra, atmosfere ne kadar
CO2 pompaladığımızı da içeriyor. Yani temelde
bunlar, ekolojik ayakizimizin ölçümü niteliği
taşıyor. Özellikle karbon ayakizimiz, toplam
küresel ekolojik ayakizimizin yüzde 60’ını
oluşturuyor; bütçe aşımımızın 33 günlük kısmı,
sadece CO2 salımlarında kullanılmış.

Sosyal medya devi Facebook
yetkilileri, kullanıcılarının kişisel
bilgilerinin kötüye kullanıldığı
yönündeki suçlamalar karşısında 5
milyar dolar değerinde ceza bedeli
ödemeyi kabul etti. Karar, ABD Federal
Ticaret Komisyonu tarafından
açıklandı. Amerika Federal Ticaret
Komisyonu’nca yayınlanan
açıklamaya göre, Facebook kurucusu
ve yönetim kurulu başkanı Mark
Zuckerberg, kurumunda kullanıcı
verilerinin korunması için gereken
adımların atıldığını göstermek
amacıyla devlete, çeyrek ve yıllık
bazda rapor sunmak zorunda kalacak.

BBC'NİN NEIL ARMSTRONG RÖPORTAJI:
AY'DAN BAKINCA DÜNYA ÇOK GÜZEL GÖRÜNÜYOR

FACEBOOK’UN PARA BİRİMİ LİBRA
MERAK VE ENDİŞE YARATIYOR
Mark Zuckerberg paylaştığı bir gönderiyle
Facebook'un yeni dijital para birimi
Libra’yı tanıttı. 2 milyardan fazla kullanıcı
olan sosyal paylaşım platformunun
Bitcoin benzeri kripto parasıyla daha fazla
e-ticaret yapılabilecek ve çevrimiçi mali
hareketler kolaylaşacak. Facebook’un
PayPal, Uber, Spotify, Visa ve Mastercard
ortaklığıyla yarattığı Libra‘nın 12 ay
içerisinde kullanıma sokulması
planlanıyor. Facebook Libra ve
teknolojisini inşa ederken, ortak olan
12’den fazla firma da sistemin kurulması,
yönetilmesi ve fonlanmasından sorumlu
olacak. Facebook’un hedefi halihazırdaki
ve müstakbel ortaklarından dev proje için
1 milyar dolar toplamak.

Apollo 11 programıyla Ay'a yapılan ilk insanlı
yolculuğun 50. yıl dönümü, ABD'de törenlerle
kutlanıyor. Ay'a ayak basan ilk astronot olan Neil
Armstrong, 1970 yılında BBC'den Patrick Moore'a
deneyiminlerini anlatıyor. Mesafe algısı
bakımından zorlandığını anlatan Armstrong,
"Mesela kameramız kokpitten 15 metre uzakta
görünüyordu ama oraya 30 metrelik bir kablo
çektiğimizi biliyorduk" diyor. Moore'un 'Oradan
bakınca Dünya nasıl görünüyor" sorusuna ise
"Ay'dan bakınca Dünya çok küçük, çok uzak ama
çok güzel görünüyor" yanıtını veriyor. "Yakın
gelecekte Ay'da geniş çaplı bilimsel üslerin
kurmanın mümkün olacağını düşünüyor
musunuz?" sorusunu ise "Biz hayattayken bunun
olacağına emimim" sözleriyle yanıtlıyor.

ARAŞTIRMA: KÖPEKLERİN 'ÜZGÜN' BAKIŞLARINA
YOL AÇAN YÜZ KASLARI İNSANLARIN İLGİSİNİ
ÇEKMEK İÇİN EVRİMLEŞTİ

KÜBA’DAKİ ‘SONİK SALDIRI’ MAĞDURLARININ
BEYİNLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİMLER OLMUŞ
Küba’nın başkenti Havana’da görevlendirilen
ABD hükümetine bağlı personeller, 2016 yılının
sonlarından itibaren tuhaf bir şey bildirmeye
başladılar: Bir tek yönden yayılan ve son derece
şiddetli olan sesler duyduklarını söylediler. Bu
seslerin kaynağı, bugüne dek hiçbir şekilde
bulunamadı. İşin daha da ilginci; bu tuhaf
sesler, personelin fiziksel olarak hastalanmasına
sebep oluyor gibi duruyordu. Duyma kaybından
baş dönmesine ve şiddetli baş ağrılarına kadar
çeşitli belirtiler olduğu bildirilmişti. Araştırma
takımı, üç farklı görüntüleme yöntemiyle
yapılan beyin taramalarını inceleyerek, kontrol
grupları ile saldırılara maruz kalanlar arasındaki
“nörolojik görüntüleme bulgularının” farklılık
gösterdiğini keşfetmiş.

ABD Bilim Akademisi'nin yayın organı PNAS'ta
Pazartesi günü yayımlanan araştırmaya göre,
köpeklerin kaşlarını kaldırmalarını sağlayan bu
kaslar, köpeklerin ataları olan kurtlarda
bulunmuyor. Amerikalı ve İngiliz bilim
insanlarının bulduğu bulgular, köpeklerin
yüzlerindeki bu anatomik değişimi insanların
yanında yaşayarak binlerce yılda
geliştirdiklerini gösteriyor. Araştırmada, 'yavru
köpek bakışlarının', evcil köpeklerin insanlarla
bağ kurmasına yardımcı olduğu kaydediliyor.
Araştırma ekibinde yer alan Portsmouth
Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Juliane
Kaminski, "Köpekler bu hareketi yaptığında,
insanlarda onların istediklerini yapmak için
güçlü bir arzu uyandırıyorlar" dedi.
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OKUL ÖNCESİ VE 1. SINIFLARIMIZLA
ORYANTASYON ETKİNLİKLERİMİZİ
GERÇEKLEŞTİRDİK

Bugün, uzun bir yolculuğun ilk adımlarını attık. Artık
okullu olduk. Şimdi "Özel Egeli" olduk. Ne çok
özlemişiz çocuklarımızı... Sarıldık, özlem giderdik, yeni
arkadaşlarımızla hemen el ele verdik.
Özel Ege'nin en minikleri, hoş geldiniz. Sizi çok
seviyoruz.

GAZİLER GÜNÜ DOLASIYLA
BORNOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNÜN DÜZENLEDİĞİ
PROGRAMA KATILDIK
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2023 MEZUNLARIMIZ, ÖZEL EGE’YE “MERHABA” DEDİ
Okulumuzun
heyecan
dolu
günlerinden birini daha yaşadık.
Cumhuriyetimizin 100. yılında
mezun olacak 2023 mezunlarımız,
oryantasyon etkinlikleri için bir araya
geldi. Gün, velilerimize yaptığımız
bölüm ve zümre tanıtımlarımızla
başladı. Ardından Özel Ege lisesi
Kurucu Temsilcisi Yansı Eraslan 2023
mezunlarımıza seslendi. Tanışma etkinliklerimizin ardından bilim üssümüzde eğlenceli
deneyler yaptık, drama çalışmalarında ise gönlümüzce eğlendik. Spor etkinliklerimizde
kazanan birlikteliğimiz ve arkadaşlığımız oldu. Bahçe etkinliklerimizde görsel sanatlar
bölümümüzle birlikte öğrencilerimiz, harika eserler ortaya çıkardılar. 11.sınıf okul orkestramız
ise kulaklarımızın pasını sildi.
Özel Egeli olmanın gururunu yaşayan öğrencilerimizle bir Özel Ege geleneği olmak üzere
edebiyat, sanat, kültür ve sporla iç içe, akademik başarımız üst düzey bir lise hayatı
geçireceğiz.
Sevgili 2023 mezunlarımız, hoş geldiniz.

ÖZEL EGE LİSESİ ALMANCA’DA BİR KEZ DAHA TÜRKİYE 1.’Sİ
Okulumuzda ikinci yabancı dili Almanca olan ortaokul
öğrencilerimiz, girdikleri uluslararası geçerliliği olan Telc
JunıorA1 ve Telc A2 Schule sınavlarında büyük
bir başarıya imza atıp sınava katılan yaklaşık
1200 öğrenci içinde aldıkları puan ortalamalarıyla
geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da Türkiye’de 1.si oldular.
Gurur kaynağımız öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi
kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

ÖZEL EGELİLER, FRANSIZCA AVRUPA DİL PASAPORTU SAHİBİ OLDU

Ulusumuzun bağımsızlığı ve bölünmez
bütünlüğümüz, onların eseri. 19 Eylül Gaziler Günü
kutlu olsun.
5. SINIFLAR ORYANTASYON

5. sınıflarımızla
okula uyum
etkinliklerimizde
hem eğlendik, hem
öğrendik.
Öğrencilerimize
başarılarla dolu bir
eğitim hayatı
dileriz.

Fransızca dil seviyesini belirlemek amacıyla girilen DELF ve DALF sınavlarında öğrencilerimiz,
kendilerine yakışan bir başarıya daha imza attı. Ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencimiz,
Fransızca Avrupa Dil Pasaportu almaya hak kazandı. Diploma törenimize Fransız Kültür Merkezi
Müdürü Caroline David ve Kurslar Müdürü Güzin Bozduman da katıldı. A1, A2, B1,B2 seviyelerinde
yeterlilik alan değerli öğrencilerimizi ve Fransızca öğretmenlerimizi tebrik ederiz.

BORNOVA TÜLAY AKTAŞ İŞİTME ENGELLİLER ORTAOKULU
ÖĞRENCİLERİMİZİ OKULUMUZDA AĞIRLADIK.

Bornova Tülay Aktaş İşitme Engelliler
Ortaokulu öğrencilerimizi
okulumuzda ağırladık. Çeşitli
etkinliklerle eğlence dolu zamanlar
geçirdiğimiz arkadaşlarımızla yıl
boyunca bir araya gelmeye devam
edeceğiz.

TÜRKİYE ZEKA OYUNLARI

Türk Beyin Takımı, Milli Eğitim Bakanlığı ve
Yeditepe Üniversitesi işbirliğiyle Türkiye’nin
tüm lise öğrencileri arasında gerçekleştirilen
Türkiye Zeka Oyunları (TZO) Yarışması'nın
online olan ilk ayağında, 11. sınıf
öğrencilerimiz Çınar Eren Arslan ve Bilgenaz
Altıparmak, 974 kişi arasından ilk 200’de yer
alıp, finale katılmaya hak kazandı. Yeditepe
Üniversitesinde
gerçekleşen
final
yarışmasında Çınar Eren Arslan 19. Bilgenaz
Altıparmak ise 85. olarak okulumuzu
başarıyla temsil etti. Öğrencilerimize ve
Olimpiyat Öğretmenleri Dr. Okan Açıksöz’e
teşekkür ederiz.
26 EYLÜL TÜRK DİL BAYRAMIMIZ
KUTLU OLSUN!

Ziya Gökalp’in kalemi, Mehmet Emin Yurdakul’un,
Ömer Seyfettin’in Fuat Köprülü’nün satırları, Yahya
Kemal Beyatlı’nın dizileri olduk. 26 Eylül Türk Dil
Bayramını lise öğrencilerimizin hazırladığı
canlandırma ile kutladık.

BİR SENFONİDİR TOPRAK

Ege Üniversitesi
öğretim üyesi Doç.
Dr. Hüseyin Hüsnü
Kayıkçıoğlu “Bir
Senfonidir Toprak”
isimli salon dersiyle
öğrencilerimizle bir
araya geldi.
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APRÈS SON PREMIER ÉCHEC, FRANKY ZAPATA FRANCHIT LA
MANCHE EN VOLANT
PARİS MATCH | PUBLİÉ LE 04/08/2019 À 10H31
Franky Zapata a réussi, en une vingtaine de minutes, à traverser
la Manche debout sur son "Flyboard".
A sa seconde tentative, "l'homme volant" Franky Zapata a réussi
dimanche l'exploit de traverser la Manche debout sur son
"Flyboard" en une vingtaine de minutes après une courte halte à
mi-chemin sur un bateau pour ravitailler sa machine volante en
kérosène.Le Marseillais de 40 ans avait décollé vers 8h15 de la
plage de Sangatte (Pas-de-Calais) dans un vrombissement
assourdissant et sous les yeux de plusieurs centaines de curieux,
dix jours après son échec. Casqué et harnaché, tout de noir vêtu,
il s'est envolé vers St Margaret's Bay côté anglais, qu'il a réussi à
atteindre en une vingtaine de minutes en survolant la mer à 15/20 mètres. Cette fois, il s'est "posé facilement sur le
bateau, il a changé son sac à dos et est reparti" quelques secondes plus tard, a indiqué son épouse Krystel.Le
champion a ensuite atterri côté britannique après avoir parcouru les 35 kilomètres de détroit debout sur sa machine
volante dotée de cinq mini-turboréacteurs qui lui permettent de décoller et d'évoluer jusqu'à 190 kilomètres/heure,
avec une autonomie d'une dizaine de minutes. Il a étreint un membre de son équipe qui le félicitait. "Tout s'est bien
passé ! Même si c'était encore compliqué (pour le ravitaillement sur le bateau)... Ensuite, je voyais l'Angleterre qui se
rapprochait et j'ai essayé de prendre du plaisir pour ne pas penser à la douleur. Ca brûlait dans les jambes !", a confié
à la presse juste après son arrivée Franky Zapata, en rendant hommage à "un travail d'équipe".

VW PLANT PRODUKTION IN DER TÜRKEI
Die Sache scheint klar: Volkswagen will seine Entscheidung über ein
mögliches Werk in der Türkei in Kürze bekanntgeben. Gegenüber DW
spricht der Chef des türkischen Zulieferer-Verbandes von einem
"enormen Signal". Die Planungen des Volkswagen-Konzerns für sein
neues Osteuropawerk werden immer konkreter. "Wir sind in finalen
Gesprächen mit der Türkei", sagte VW-Marken-Produktionsvorstand
Andreas Tostmann am Donnerstag in Berlin zu Reportern. Er rechne damit, dass man in rund zwei Wochen zum
Abschluss komme - "vielleicht auch früher". Es gehe derzeit um die "finale Vertragsgestaltung" und darum, die
Vereinbarung unterschriftsreif zu machen. Auf die Frage, ob man noch mit anderen Partnern verhandele, sagte
Tostmann nur, dass man zurzeit den Fokus auf die Finalisierung mit der Türkei habe. Insidern zufolge ist bereits eine
Grundsatzentscheidung für den Bau des Werks für mehr als eine Milliarde Euro in der Türkei gefallen. "Dass VW diese
Investition in der Türkei macht, ist eine gute Sache für die gesamte türkische Wirtschaft", sagte Alper Kanca, Präsident
des türkischen Auto-Zulieferer-Verbandes TAYSAD gegenüber der DW. Die Entscheidung sei "ein enormes Signal". Die
Volkswagen-Gruppe verkaufe in guten Jahren rund 170.000 Autos in der Türkei. Damit habe VW einen großen
Marktanteil in der Türkei, der abgesichert werde. Dies sei für beide Länder gut, so Kanca. 4000 Arbeitsplätze könnten
entstehen Die neue sogenannte Mehrmarken-Fabrik mit einer geplanten Jahreskapazität von bis zu 300.000
Fahrzeugen und rund 4000 Beschäftigten soll in Manisa nahe Izmir im Westen Anatoliens entstehen. "Die
Wirtschaftsfaktoren in der Region sind ideal für ein neues Autowerk", betonte Verbandschef Kanca. Nach den
Insider-Informationen soll Ende 2020 mit dem Bau begonnen werden, der Produktionsstart ist für 2022 vorgesehen.
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Meyus: Karamsar, umutsuz, mutsuz.
Tufeyli: Başkalarını sırtından geçinen kişi.
Gupse: Gönülden olan, candan, sevecen.
Merdümgiriz: İnsanlardan çabuk sıkılan, kalabalık ortamdan
hoşlanmayıp yalnızlık isteyen kişi.
Girift: Birbirinin içine girerek çözülemeyecek biçimde karışmış
olan, iç içe geçmiş, çapraşık.
Safderun: Saf, temiz kalpli, kolayca aldatılabilen.
Babayani: Dış görünüşe ve gösterişe önem vermeyen, görmüş
geçirmiş, babacan insanlar için kullanılan bir sıfattır.
Mübren: Vazgeçilmez olan, acele yapılması lüzumlu bulunan.
Zeyrek: Uyanık, akıllı, güçlü hafızalı kişi.
Eşbah: Şen şakrak ve girişken kişi.

THE PHONE
It was an unusual morning in London. Birds were singing their favourite songs.
Everyone was dealing with their own problems. Only a child wasn’t busy with
anything. Because he was busy with his thoughts.
His name was Benjamin Donald Johnson, but his friends called him Benji.
He had a big problem and that problem was his homework about his family
members.
He hadn’t seen his father for five years. It was too long because he was only 11. He
had a sister named Poly and she was 8. His mom, Susan Johnson, was 32 and had a
perfect personality.
Benjamin entered their living room (next to their kitchen) and took his mom’s .
mobile phone. When he took a step on the stairs, he heard his mom’s voice:
-Honey, what are you doing with my mobile phone?
(Their mum always kept an eye on Poly and him. That's why, whenever they did something, she knew it.)
-I am just going to call my daddy.
-Of course, you can. However, you must ask me to use my mobile phone and finish your homework first.
-Sorry, mom!
He started to run into his room to finish his homework quickly. After he finished it, he got the phone back and
searched her dad’s phone number. When he found him, he called his dad.
-Hello, …. Dad.
Benjamin was so excited because he hardly ever heard his dad’s voice.
-Who are you?
-I’m Benjamin, your son.
-I haven’t got a son.
-Isn’t your name Clark?
-No!!!
Then the phone was closed. He was shocked, furious and sad. Suddenly, he heard his mom’s voice:
-Benji!! I forgot to tell you that your dad’s phone number has changed.
-Ohhh!!
When Benjamin heard the news, he felt relaxed and happy because he thought that his dad forgot him. Then he
asked his sister, Poly to give him his phone number.
-Poly, can you give me dad’s new phone number?
-Here it is, Benji.
After he took the number, he had a video call with his dad and felt sorry about what he thought about his dad.

My Dearest Samuel,
It has been hard living far away from you. It has been two weeks now and I can’t possibly stand this frustration of leaving you behind. Leaving the weight of everything on your shoulders was not fair at all. This
place is getting lighter day by day, which leads us to think that the sun will rise soon. I am guessing that you are hiding somewhere in that wicked place. It is my best hope. I am pretty sure that this letter will
end up in a dumpster somewhere. So I think I will write everything in case someone finds this letter. I want our story to be heard. I want everyone to know that you were the hero at the end of everything. You
saved me. I still remember the time when I heard the first shout. “Run!” Edgar shouted. “they are here!” I didn’t believe it at first. i didn’t wanted to believe. Or maybe it was too unreal for a girl who has spent
her entire life in that little village with one tiny bookshop. But they were right there. And the destruction with them. You see, everyones first instinct was to run. But I wasn’t scared at all, instead, I was fascinated
by them. They were smaller than I had imagined but still bigger than our houses. There was something about their voice that just amazed me. Like they were calling me. I was literally frozen when you pulled
me out of that illusion. That was when we actually first met. Funny. Even thinking of those seconds forces me to miss you more. I still remember warmth of your hands when you saved me from those huge creatures minds. I remember
stopping to run by the book store and thinking that I will never be able to read those books again. But even then you shook me out of my thoughts. “run to the river!” you shouted. “get in the boat!” we slowly sailed to beyond thinking that
we were safe. As we watched the giant creatures destroy our entire town, you called them “Monsters.” But I refused to and I still do. And as we sailed on, thinking that we were sailing to our new future, I started to realize that this was a
beginning to an end. It is getting really light that my eyes start to hurt here. I will be waiting for you. Until dawn. And then we will all be dead. Thank you for letting me live two weeks and eleven hours more.
Only yours,
Charlotte.
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Kütlece birbirine eşit olan 150 gülle birkaç sandığa paylaştırılıyor ve bunun ardından her sandığın üstüne bu sandıktan daha az ağır olan sandıkların adedi yazılıyor.
Sandıkların üzerine yazılmış sayıların toplamı en fazla kaç olabilir?
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THE TWO FRIDAS- FRIDA KAHLO

Geçirdiği ağır trafik kazasında ciddi
şekilde sakat kalan Frida Kahlo, geri kalan
hayatını hastaneler ve ameliyatlar
arasında geçirdi. Frida’nın hemen her
tablosu, hayatı boyunca çektiği acılardan
feyzaldı.

ÇİÇEK AÇAN BADEM AĞACI
VAN GOGH

EYL

ARNOLFİNİ’NİN EVLENMESİ-JAN VAN EYCK
Sanatçının bu resmi tarihi
açıdan da bir ilk olma
özelliğine sahip. Bu tablo,
evlenme anının
resmedilmesi nedeniyle, bir
nevi ‘evlilik cüzdanı’
niteliğinde. Eseri bu kadar
önemli kılan detay ise ayna.
Duvardaki ayna, müthiş bir
akis tekniğiyle anı
derinleştirmek için
kullanılmış. Aynaya
dikkatlice bakıldığında, Van
Eyck’ın da resmin içinde
olduğu görülür. Ressam,
kendini ‘an’a dâhil ederek,
resim sanatına farklı bir
boyut kazandırdı.
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THE SON OF MAN – RENE MAGRITTE
Belçikalı sürrealist
ressam Rene Magritte
tarafından 1964 yılında
yapılan The Son of Man,
bu resimde aleni ve gizli
olana atıfta bulunuyor.
Resimde de görüldüğü
üzere bir adamın yüzünü
kapatan yeşil elmayla Magritte insanların
görmek istedikleri şeylerden daima
gizlendiklerini, insanın daima gizli olanı
aradığını anlatmak istediğini ifade ediyor.
Yani gördüğümüz ve görmek istediğimiz
arasındaki çatışma ve bu çatışmanın
yarattığı dengesizlik resmedilmiş denebilir.
Bu resim şu anda satın alındığı için
herhangi bir müzede görmek mümkün
değil.

GUERNICA-PABLO PICASSO
Tüm zamanların en çarpıcı resimlerinden
biri olan Guernica, yine tüm zamanların en
çarpıcı ressamlarından biri olan Pablo
Picasso’ya ait. İspanya iç savaşında yaşanan
dramı anlatan resmin hikâyesi şöyle:
Guernica, İspanya’nın Bask bölgesinde yer
alan ve 1937’deki İspanya İç Savaşı’nda
cumhuriyetçilerin direniş kalelerinden biri
olarak görülen bir kasaba. Geenral Francisco
Franco önderliğindeki milliyetçiler, cumhuriyetçilerin aksine ülkenin eski altın günlerine dönmesi için
Ortodoks Katolik değerlerin hâkim olmasını istiyorlardı.

ERİYEN SAATLER – SALVADOR DALI
Dünyaca ünlü ressam Van Gogh’un en
önemli eserlerinden biri olan çiçek açan
badem ağacı tablosu, ressamın bağlı
kaldığı sanat akımının izlerini içerisinde
barındırıyor. Ressamın bu tabloyu yapma
nedeni yeğeni küçük Vincent’in
doğumunu kutlama arzusundan
kaynaklanıyor. Resmin orijinal ismi ise
Almond Blossomdur. Ayrıca Gogh resmini
ölmeden 4 ay önce tamamlamıştır.
Resmin ilham noktası ise şu bilgilerle
aktarılıyor: Gogh, ruhsal
rahatsızlıklarından ötürü bir tür terapi
amacıyla baharı müjdeleyen evrendeki
göstergeleri sürekli seyrederdi. Bu ona iyi
geliyordu.

İspanyol sürrealist ressam Salvador
Dali’nin en ünlü resimlerinden biri olan
“Hafızanın Sürekliliği” sembolizm ve
sürrealizmi epey harmanlayan,
zaman-mekân-gerçeklik kavramlarıyla
oynayan bir çalışma. Albert Einstein’ın
görelilik yasasından esinlenerek
çizildiği düşünülen “sıvı saatlere”
karşılık Salvador Dali, kendine has
muzip üslubuyla görelilik yasasından
değil, Camembert peynirinden ilham aldığını söylemiştir. Ayrıca Dali, resmin ortasındaki canavarımsı
imgenin, solma kavramıyla ilintili olduğunu, rüyamızda bir canavar görsek bile uyandıktan sona o
canavarı tam olarak tasvir edemeyişimize bir atıf olduğunu ifade etmiştir. Bu ikonik çalışma günümüzde
New York’taki MoMa’da sergileniyor.
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ÇERNOBİL ETKİLEYİCİ, DERİNDEN VE SARSICI BİR HİKÂYE
Chernobyl, "tarihin en kötü insan yapımı

felaketlerden birinin gerçek hikâyesini’’ dramatize
eder ve Avrupa'yı düşünülemez felaketten
kurtarmak için kendilerini feda eden cesur erkek ve
kadınları anlatır. Mini dizi, 1986 Nisan'ında Sovyet
Ukrayna'da meydana gelen nükleer santral
felaketinin üzücü sonuçlarına ve felaketin nasıl ve
niçin meydana geldiğini açıklamaya, savaşıp
yenilen kahramanların hikâyelerine odaklanır.

ALBERTINE KAYIP/ MARCEL PROUST
“Mademoiselle Albertine gitti!” cümlesi kitabı okurken

her kelimede kulağınızda yankılanıyor.
Albertine’i anlamak bu kitabın başlıca amacı olsa gerek.
Karakterin kendine özel bir gizemi var çözülmesi
gereken. Ve siz bu gizemi kitabın paragraflarının
arasında aramaya çalışıyorsunuz. Albertine’i anlamak için
sadece kitabı okumak değil Albertine gibi düşünmek
gerek. Kitap, Albertine adında genç ve güzel bir kadının
ana karakterimizi terk etmesiyle başlar. Marcel Proust
kitaba bir ayrılığın evrelerini ve bu evrelerin nasıl aşıldığını tek bir karakterin
terk edilmesi üzerinden yazmış ve döneme göre oldukça sade bir dille kaleme
dökmüş hissettiklerini. Sayfaları çevirdikçe kitaba daha da çok
bağlanıyorsunuz ve bittiğinde de avucunuzda okumuş olmanın verdiği haz
ve usta yazara bir tutam saygı kalıyor.
İyi okumalar.

KARISINI ŞAPKA SANAN ADAM
Karısını Şapka Sanan Adam, Nörolog OliverWolfSacks’in
kendi hastalarının hikâyelerinden oluşan bir kitap.
Toplam yirmi dört vakanın anlatıldığı bu kitaptaki
hastalıkların
neredeyse
tamamının
tedavisi
bulunmamaktadır. Anlatılan vakalar birbirinden ilginç
ve etkileyici olmakla birlikte, çok da trajik. Kitabın
etkileyici yanlarından biri, anlatılan vakalar için özgün
başlıkların kullanılmış olması. Örneğin kitaba ismini
veren Karısını Şapka Sanan Adam vakasında; tanınmış
bir müzisyen olan yıllarca öğretmenlik de yapmış Dr. P.nin gözü ile beyni
arasındaki iletişim bozukluğundan kaynaklanan bir görme sorunu vardır.
Birçok sorunla birlikte insan yüzlerini tanıma yetisini de kaybetmiştir. Yapılan
muayene sonrası şapkasını alıp çıkacakken, eşinin kafasını şapka zannedip
almaya çalışır.
PETZBE
Petzbe hayvanlar için kurulmuş bir sosyal

medya. Burada sizlere, bizlere kısaca
insanlara yer yok. Hayvanlar kendi
fotoğraflarını paylaşıyor, beğeniyor ve
arkadaş oluyorlar. Eğer sen de evcil
hayvanının sosyalleşmesini ve belki de bir internet fenomeni olmasını
istiyorsan bu ayki uygulama önerimiz olan Petzbe’ye göz atmayı
unutma!
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EN MAN SOM HETER OVE
Ove adında bir adam. Sinirleniyoruz başta ona. Koyduğu

katı kurallara huysuz yaşlı olmasına, anlam veremiyoruz
yaptıklarına. Ama sonra hayatının derinlerine, kalbindeki
huysuzluğuyla kapatmaya çalıştığı yaralarına bakıyoruz. Biz
size bu filmin konusunu değil de bize hissettirdiklerini
anlatmak istiyoruz. Yalnız kalmaktan ne kadar
korktuğumuzu, sevdiklerimizin birer birer hayatımızdan
çıktıktan sonra her nefesin bize zehir olduğunu ve geçmişe
saplanmanın ürkütücülüğünü fark ettiriyor aslında bu film.
İsveç’in havasından mı bilmeyiz ama bütün bu duyguların yanında o donuk
mavi tonlar içimizin buz kesmesine sebep oldu. En sonunda da o beşiği
gördüğümüzde göz yaşlarımızı tutamadık.

SEN AYDINLATIRSIN GECEYİ
Onur Ünlü’nün yönetmenliğini yaptığı bu film diğer filmleri gibi bütün
ilgiyi üstüne çekmeyi başarmıştı. Hep alışık olduğumuz süper kahraman
filmlerindeki özel güce sahip olan insanları bu sefer güçlerini gizleyen
köylüler olarak görüyoruz. Nadine Labaki’nin ünlü parçası ‘’Mreyte Ya
Mreyte’’ de filmin dokusuna uyum sağlayarak duygusal anlamda destek
çıkmaktadır. Onur Ünlü, filmi ne kadar siyah beyaz çekmek istediği için
çektiğini söylese de renklendirilmiş bir biçimde bu kadar mükemmel
durmayacağı aşikâr.

SATTAS-GENE SEN
Ekibimizden sadece bir

üyemizin bildiği, yeni dinleyenlerin ise
beğenisini hemen kazanan “Gene Sen” Reggae müziğin Türkiye’deki
başarılı temsilcilerinden Sattas’ın gönlümüzü çalan bir eseri oldu.

LET’S STAY TOGETHER
I, I'm I'm so in love with you

Whatever you want to do
Is all right with me
Cause you make me feel so brand new
And I want to spend my life with you
Let me say that since, baby, since we've been
together
Loving you forever
Is what I need
Let me, be the one you come running to
I'll never be untrue
Oh baby
Let's, let's stay together ('gether)
Lovin' you whether, whether
Times are good or bad, happy or sad
Oh, oh, oh, oh, yeah
Whether times are good or bad, happy or sad
Why, why some people break up
Then turn around and make up
I just can't see
You'd never do that to me (would you, baby)
Staying…
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BİZİ ANLATAN, BİZİ DUYAN BİR DEĞER
BİZİM DEĞERLERİMİZDEN…
"Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın..."
ÂŞIK VEYSEL
Kara Talih Yakasını Bir Türlü Bırakmaz…
Veysel hasta yatarken, kardeşi kefen parası toplamakta iken
yanaşma, karısı Esmayı kandırır, kaçarlar. Kucağında 6 aylık
bebesiyle kalır Veysel. Tam 2 yıl kucağında gezdirir Veysel kızını.
Ama kader, o da yaşamaz.
Hayatının Dönüm Noktası…

Âşık Veysel, kimlik adıyla Veysel Şatıroğlu, 25 Ekim 1894
tarihinde Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde çiftçi bir
ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.
Çilesi doğarken başlayan bir usta…
Dünyaya gelişi, o zamanlar çok normal olmasına karşın, günümüz
açısından çok ilginçtir. Annesi Gülizar Hanım merada koyun
sağmaya giderken sancısı gelir ve oracıkta doğurur Veysel'i. Göbek
bağını dahi kendi keser.
‘’Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
…’’

Dünyanın en güzel...

Peki ya döndükten sonra?..
Ahmet Kutsi Tecer'in katkısıyla birçok köy enstitüsünde saz hocalığı
yapar. Buralarda yeni edebiyatın önemli şahıslarıyla tanışıp şiirini
iyiden iyiye geliştirir.
1965 yılında TBMM, özel bir kanunla Âşık Veysel'e, "Anadilimize ve
milli birliğimize yaptığı hizmetlerden ötürü" 500 lira aylık
bağlamıştır.
21 Mart 1973, sabaha karşı saat 03.30 da Sivrialan köyünde vefat
etmiştir. Evi müze olarak düzenlenmiştir.

Vedasını edip...
Can bedenden ayrılacak,
Tütmez baca, yanmaz ocak,
Selam olsun kucak kucak,
Dostlar beni hatırlasın.
KANATLANIP GİTMEYİ ÖĞRETİR…
‘’Açar solar türlü çiçek
Kimler gülmüş kim gülecek
Murat yalan, ölüm gerçek
Dostlar beni hatırlasın’’

Küçük Veysel o zamanlar çok yaygın olan ve daha önce iki ablasını
almış olan çiçek hastalığına yakalanır. Gözlerini kör oluşunu kendi
ağzından okuyalım:

Gönül tellerine titreten büyük ozana
saygılarımızla…

‘’Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti.
Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye
gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü, eve
dönerken ayağım kayarak düştüm. Bir daha kalkamadım.
Çiçeğe yakalanmıştım... Çiçek zorlu geldi. Sol gözüme çiçek
beyi çıktı. Sağ gözüme de, solun zorundan olacak, perde
indi. O gün bu gündür dünya başıma zindan.’’

Gözlerini dünyaya kapatan Veysel'in haline acıyan babası, ona
oyalanması için bir saz alır. Zaman zaman evlerine gelen Âşıkları
pür dikkat dinleyen Veysel, ilk saz dersini Çarmışıhlı Ali Ağa'dan
alır.

‘’Neler yaptı bana kader
Uyansana kara bahtım
Yel değdikçe erir gider
Karşı dağda kara bahtım.’’

5 Aralık 1931' de A. Kutsi Tecer ve arkadaşlarının düzenlediği Halk
Şairleri Bayramına katılır. A. Kutsi Tecer'in direktifiyle Cumhuriyetin
10. yılına nazaran Atatürk için şiirler yazılır. Veysel'in destanı çok
beğenilir, Ankara'ya gönderelim denir. Veysel "Ben gider okurum"
der ve arkadaşıyla beraber yalın ayak yola düşer. Ama Atatürk'e
ulaşamaz. Şiirini zar zor Hâkimiyet-i Milliye Gazetesine verir.
Destanı 3 gün gazetelerde kalır. Bir salonda konser verir. Konserden
sonra cebine para koyarlar birer takım elbise alırlar ve Veysel evine
döner.

Hastalığı…

Bağlama ile İlk Tanışma…

Derdini söyler, şükür öğretir…

Düşünmeyi öğretir…
‘’Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece…’’
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Bir yılda basılan Monopoly paralarının
sayısı, dünya genelinde basılan gerçek
para sayısından daha fazladır.

Antik Yunan’da zengin aile çocukları
hayatları boyunca kılsız olmaları için
doğdukları anda zeytinyağına batırılırlardı.

Su aygırları üzüldüklerinde terleri kırmızı
renk alır.

Her gün 12 yeni doğan bebek yanlış aileye
veriliyor.

Kırbacın çatlama sesi çıkarmasının sebebi,
ucunun sesten daha hızlı hareket
etmesidir.

Ortalama bir kurşun kalem ile 56 km
uzunluğunda bir çizgi çizilebilir.

Zürafalar yaklaşık 53 cm'lik dilleri ile kendi
kulaklarını temizleyebilirler.

Indiana Üniversitesinin ana kütüphanesi,
2.5 cm’den fazla dibe batar. Çünkü yapım
aşamasında mühendisler binada olacak
kitapların toplam ağırlığını hesaba
katmamışlardır.

Yılanlar iki başlı doğduklarında, yemek için
kavga ederler.
Gıda renklendiricileri eklenmeseydi eğer,
kolanın rengi yeşil olurdu.
Dünya, yaklaşık olarak
6,588,000,000,000,000,000,000,000 ton
ağırlığındadır.
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Eylül’de Kültür-Sanat
88'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) etkinlik takvimi belirlendi. 16 Eylül'e dek sürecek fuarda konserler, tiyatro gösterileri, sergiler, yüz yüze konuşma
etkinlikleri gibi dolu dolu bir program yurttaşları bekliyor... Fuar'da hangi gün, hangi konser - etkinlik olacak? İşte tüm detaylar...

TİYATROLAR:

KONSERLER:

Konserler:

Tiyatrolar:

•

1 Ekim- İlkay Akkaya- Kadifekale Pagos

•

2 Ekim-Ayta Sözeri- İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

•

3 Ekim- Fatih Erkoç- Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

•

3 Ekim- Zeynep Bastık- İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

•

4 Ekim- Nazan Öncel- Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

•

5 Ekim- Bülent Ortaçgil-Birsen Tezel- Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

•

6 Ekim- Duman- İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

•

10 Ekim- Ajda Pekkan- İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

•

11 Ekim- Sertab Erener- İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

•

13 Ekim- Manuş Baba- İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

•

17 Ekim- Bulutsuzluk Özlemi- Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

•

20 Ekim- Boğaziçi Caz Korosu- Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

•

25 Ekim- Apocalyptica Plays Metallica by Four Cellos- İzmir Arena

LAR:
HAZIRLAYAN

•

1 Ekim- Cem İşçiler- İzmir Sanat (Stand- Up)

•

8 Ekim- Doğu Demirkol- İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu (Stand-Up)

•

15 Ekim- Esaretin Bedeli-İzmir AKM Yunus Emre Salonu

•

15 Ekim- Kaan Sekban Saçmalar- İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu (Stand-Up)

•

17 Ekim- Kibarlık Budalası- İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

•

21 Ekim- Bir Delinin Hatıra Defteri- İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

•

25 Ekim- Böyle Buyurdu Zerdüşt- Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Konak Halk Sahnesi

•

30 Ekim- İki Seyahat Deneyimi- Die Katze Das Kaffeehaus

Hazırlayanlar:
Behice Önelge, Sude Akduman, Aysen Kurtuluş

ÖZEL EGE LİSESİ OKUL GAZETESİ

TÜRKİYE’NİN DÜŞÜNÜRLERİ
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
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KURUCU TEMSİLCİMİZDEN
YENİ ÖĞRETİM YILI MESAJI

Rıza Tevfik, ülkemizde ilk kez felsefe ders kitabını yazmış ve bu derslerin programını yapmıştır. Hem
lise hem de üniversitede felsefe okutmuştur. Şiirlerinde felsefe yapmış ve yazılarında felsefeyi
savunmuştur. Birçok makalesine “feylesof” imzasını atmıştır. “Felsefe Dersleri”, “Abdülhak Hamid ve
Mülahazat-ı Felsefiyyesi” başlıca eserlerindendir.

HASAN ÂLİ YÜCEL
Onun felsefesi; hürriyet, eğitim ve hümanizm kavramları üzerine kuruludur. Hürriyeti, insan ve toplum için
“bir ideal, kavuşulacak bir yer, bir hedef” olarak belirler. Hürriyetten ancak insanın kendi başına düşünmeye
başlamasıyla bahsedilebilir. Ona göre hürriyet “bir düşünüş, bir farkına varma ve bir anlayış” olma özelliği
taşır.”“Terbiyedir ki ferdi, kendi öz varlığında, bütününü anlamaya muktedir kılar.” “Felsefe Elifbası”, “Mantık”
başlıca eserlerindendir.

NUSRET HIZIR
Felsefe ve bilimin kendine ait bir dili olduğu görüşündedir. Felsefe ve bilim gibi sistemli insan faaliyetlerinin
kendi dili ve özel kavramları olduğunu belirtir. Analitik felsefeye göre felsefe ve bilimin ortaya koyduğu
önermeleri çözümlemeyle uğraştığını söyleyen Nusret Hızır, felsefenin bundan ibaret görülmesinin de yanlış
olduğunu belirtir. Analitik felsefenin çözümleme sonucunda ulaştığı şey, ona göre bütünün parçasıdır.
Parçanın bütün gibi gösterilmesine karşıdır. “Toplumlar ne zaman ölürler? Yanıtı: Ne zaman kültür, kültür
olmaktan çıkar ve uygarlık olursa.” “Felsefe Yazıları” adlı kitabıyla tanınır.

MÜBAHAT TÜRKER KÜYEL
Felsefenin tarihsel gelişimi üzerine düşünceler üretmiştir. Onun kültürlerarası etkileşimi üzerinde durmuştur. O,
felsefenin aslında Antik Yunan’da başlamadığını doğanın karşısında duyulan şaşkınlıktan doğduğunu belirtmektedir.
Çeşitli bağlantılar kurarak kültürümüzün ne kadar eski ve zengin olduğunu göstermeye çalışmıştır. Günümüze kadar
Batı ve Antik Yunan kültürü araştırılmakta sadece bu kültürlerin önemine değinilmekteydi. Ama Küyel, bu yargıyı
kırmakla bu kültürler haricinde Türk kültürünün de dünya kültürleri içerisinde büyük katkısı bulunduğunu
araştırmalarıyla göstermeye çalışmıştır. “Felsefeye Başlangıç”, “Türk Tefekkür Tarihi” başlıca eserlerindendir.

TAKİYETTİN MENGÜŞOĞLU

Sevgili Özel Ege Lisesi Ailesi, şehrimiz için çok anlamlı olan bir günde
İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünde okullarımızı
açmanın sevincini, mutluluğunu yaşadık. Sizleri geride bıraktığımız yaklaşık
100 yıllık periyotta ülkemizin eğitim basamakları açısından nereden nereye
geldiği hususunda bazı bilgiler vermek istiyorum.
1923-1924 öğretim yılında, yaklaşık 5.000 okulda, 350.000 öğrenci, 11.500
öğretmen vardı. Aradan geçen 96 yılın ardından 2019-2020 öğretim yılında
okul sayımızın 67.000’ e, öğrenci sayımızın yaklaşık 18.100.000‘ e, öğretmen
sayımızın ise 1.100.000’ e çıktığını görüyoruz. Üniversite öğrencileri hesaba
katıldığında öğrenci sayımız yaklaşık 26 milyon kişiye ulaşmaktadır.
Avrupa’daki yaklaşık 50 ülkenin sadece 9’ u Türkiye’deki öğrenci sayısından
fazla nüfusa sahiptir. Ülkemizdeki üniversite öğrencileri dikkate alındığında
bu sayı 8 ülkeye düşmektedir.
Türkiye’nin öğrenci sayısı, dünyadaki yaklaşık 235 ülkenin 169’undan daha
fazladır. Üniversite öğrencileri dâhil edildiğinde bu sayı 182 ülkeye
çıkmaktadır.
Sevgili Öğrenciler,

HİLMİ ZİYA ÜLKEN

Burada bilgi merkezli bir donanım edinerek aklınıza, ama bundan daha
önemlisi ciddi bir beşeri yazılımla insanlığınıza ve gönlünüze yatırım
yapacaksınız. Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm insanların çok değerli olduğunu,
emeğin ve çalışmanın son derece saygıdeğer kavramlar olduğunu, içinde güç
ahlakı barındırmayan bilginin zehirli olabileceğini öğreneceksiniz. Bu nedenle
bilgi kadar merhametin, güç kadar adaletin gerekli olduğu bilinciyle
yetiştirileceksiniz.

Varlık alanında yapmış olduğu çalışmalarıyla felsefede öne çıkmıştır. O felsefeyi ilk bilim olarak
tanımlamıştır. Felsefe, ona göre olgu alanına yönelik derinlemesine bir araştırmadır ve kesin olan ilk bilimdir.
Felsefenin dogmatik düşüncelerden arınarak hakikate yönelmesi gerektiğini belirtir. Ülken, tarih sahnesinde
yerini almış filozofların tartışmaları üzerine getirdiği açıklamalarla kendi felsefesini kurmuştur. Türk ve İslam
düşüncesi üzerine eğilmiş ve mantık bilimini bu alanlar üzerinde yapılan tartışmalarda kullanmıştır.“Varlık ve
Oluş”, “Türk Düşünce Tarihi”, “İbn Haldun” bazı eserleridir.

Burada diğerlerine kaş çatmadan, yumruk sıkmadan, birleştirici bir kültürle
yaşanabileceğini göreceksiniz. Başta ulusal sınavlar ve bilimsel yarışmalar
olmak üzere pek çok yerde rekabetle karşılaşacaksınız. Ancak her şey gibi
rekabetin de makul miktarda olduğunda yararlı olduğunu, kesintisiz bir
rekabetin ve diğerleriyle yapılan bitmeyen kıyaslamaların aslında zararlı
olduğunu fark edeceksiniz.

GAZETECİLİK
KULÜBÜMÜZ AÇILDI !

En küçük yaş grubundan itibaren öğrencilerimizi sadece bir üst öğretim
basamağına hazırladığımızın zannedilmesi yanıltıcı olur. Bu kurumdaki en üst
kademe olan liseden mezun ettiğimiz gençleri sadece üniversiteye değil,
yaşama hazırlamaya çalışıyoruz. Bunun için önce güzel, sonra başarılı insanlar
yetiştirmeye çalışıyoruz. Sizlerden önce güzel ve başarılı insanlar olarak
yetişmiş olan binlerce Özel Egeli’nin izinden gideceğinize inanıyorum.

İnsanın ne olduğu sorunuyla yakından ilgilenmiş ve insanı ontolojik temelde antropolojik bir varlık olarak tanımlamıştır. Ona göre
insan, değer üreten bir varlıktır ve ona yaklaşırken bu değerler göz ardı edilmemelidir. İnsan kendi eylemlerinden sorumludur, onun
kişi olması bu sorumluluğu taşımasıyla mümkün olduğunu anlatmıştır. “Sevgi ile anlama arasında karşılıklı bir ilişki vardır; sevmek
için anlamak, anlamak için sevmek gereklidir.”
“Felsefeye Giriş”, “Kant ve Scheler’de İnsan Problemi”, “Değişmez Değerler ve Değişen Davranışlar” başlıca eserlerindendir.

Aylardır basılmakta olan okul gazetemiz artık kulüp
bünyesinde çıkacak ve büyüyecektir. Bu yıl 15
kişiyle birlikte çalışmaya başladığımız
kulübümüzde seneye sizleri de görmek isteriz!

Sevgili Öğrenciler,
Sizler yokken buraların da tadı yoktu. Okulunuza hoş geldiniz!

ÖZEL EGE LİSESİ OKUL GAZETESİ

Merve Birlit Deveci

Begüm Sözen Hıdır
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